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CNS apresenta relatório final sobre seminário de 
demandas judiciais no âmbito do SUS e serviço 

civil em saúde 

  

Nos dias 07 e 08 de julho deste ano o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) realizou o Seminário Nacional sobre 
Serviço Civil em Saúde e Demandas Judiciais no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Os temas fazem parte da agenda 
política do Conselho e têm entrado na pauta da sociedade. 
Como resultado desses debates 101 propostas foram 
elaboradas durante o evento e constam no relatório final do 
Seminário.  

 
O documento traz separadamente as propostas 

discutidas pelos 400 participantes do Seminário. Sobre as 
demandas judiciais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) foram apresentadas 50 propostas 
que tratam entre outros pontos: aprovar a Lei de Responsabilidade Sanitária; criar mecanismos para 
acelerar o processo de análise e resolutividade das demandas políticas de saúde; ampliar a 
abrangência dos protocolos e diretrizes clínicas e criar instrumentos legais para responsabilizar os 
gestores no sentido de dar condições para o funcionamento dos conselhos de saúde.  

 
Em serviço civil em saúde 51 propostas foram debatidas e visam: considerar o serviço civil 

em saúde obrigatório para estudantes das escolas públicas e voluntário para estudantes de escolas 
particulares; legalizar o serviço civil em saúde, principalmente para quem foi financiado pelo Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) ou mesmo para aquele que recebe bolsa de 
estudos pelo município; desenvolver frentes de serviços civil nos grandes centros como forma de 
promover a saúde;  priorizar a formação dos internados em saúde com foco na atenção básica e 
outros. 
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Além das propostas o relatório destaca os discursos que fizeram parte da mesa de 

abertura e dos dois painéis que trataram dos temas. Participaram do Seminário o presidente do CNS, 
ministro Alexandre Padilha, o representante do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Milton 
Augusto Nobre, o Deputado Federal da Frente Parlamentar da Saúde, Darcísio Peronti; a 
Coordenadora Geral de Residências em Saúde da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 
Educação Jeanne Liliane Marlene Michel; a representante do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde Alethele de Oliveira Santos, entre outros.  

 
Leia relatório completo - Seminário Nacional sobre Serviço Civil em Saúde e Demandas 

Judiciais no âmbito do SUS  
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